
 خارطة الحسابات

 

 :جعريف خارطة الحسابات 

شجسة عً وهي عبازة  . GFMISخارطة الحسابات هي العمود الفقري لحسابات الدولة كما انها العمود الفقري ملشروع  

بعضها البعض مىضحت بشيل حظلظل زكمي ذاث مؤشس  مع بعهااحظاباث جىضح وجبين جمُع الحظاباث السئِظُت والفسعُت وجس 

 .حغعي احخُاجاث جعبُم هظام ادازة املعلىماث املالُت الحيىمي  ملاظع( 10)خاهت و( 60)مً  خازظت الحظاباث جخيىن  و .حظابي 

 :اهداف خارطة الحسابات 

 التزوٍد بمعلىماث جحلُلُت شاملت حٌى الادازة املالُت  –

ادة شفافُت عملُت ادازة الاًساداث وضبغ الىفلاث –  ٍش

عُت دعم – اث املخىىعت للهُئت الدشَس س في املظخٍى  مخعلباث اصداز وازطاٌ الخلاٍز

 دعم املىاشهت املىجهت بالىخائج  –

 رهت بين ادازة املىاشهت واملحاطبتجعل جصيُف املىاشهت الحالي وهُاول خازظت الحظاباث مشت –



 جىفُر هُيل دفتر ألاطخاذ العام املىحد والخاص باالًساداث،والىفلاث وحظاباث امليزاهُت العمىمُت –

 هيكل خارطة الحسابات 

لي .1  الخصيُف الخمٍى

 الخصيُف الخىظُمي .2

 :ظاباث دفتر ألاطخاذ العامح .3

 الاًساداث - أ

 الىفلاث - ب

  حظاباث امليزاهُت العمىمُت - ث

 الخصيُف الىظُفي .4

 جصيُف البرهامج .5

 الخصيُف الجغسافي .6

 جصيُف ملعع الخىاشن  .7

 جصيُف هىع املىاشهت .8

 1جصيُف احخُاظي  .9

 2جصيُف احخُاظي  .10

 : الحصنيف الحمويلي

ل الخاص باملعامالث املالُت التي لها صلت باملىضىع ● لي عً هىع ومصدز الخمٍى  .ٌعّبر الخصيُف الخمٍى

ل مخعددة وذلً الدازة فئاث مصادز امليزاهُت املخخلفتفهى ًلىم بالتزوٍد بالهُيل  ● هما ًلىم  .الري ًحىي مصادز جمٍى

 :بالتزوٍد بهُيل ًخم مً خالله جمُيز وادزان املصادز املخىىعت والتي جيىن 

 ... .ضمً املىاشهت العامت، واالًساداث املحلُت واللسوض واملىح،الخ –

 :هيكل رموز الحصنيف الحمويلي

 خاهت واحدة  الصىدوق  –

 خاهخين هىع الصىدوق  –

 خاهاث٣ مصدز الصىدوق  –

  خانات ٦ -العدد الاجمالي لخانات رموز الحصنيف الحمويلي –

 الحصنيف الحنظيمي



اث وألاكظام التي جخعلم بها املعامالث  ●   .املالُت ٌعسض الخصيُف الخىظُمي الدوائس والىشازث الحيىمُت واملدًٍس

اث املخخلفت  ● اث وذلً الدازة املىاشهت في املظخٍى ًصّود هُيل الخصيُف الخىظُمي باظاز عمل للىُاهاث املخعددة املظخٍى

 .للدوائس والىشازاث بأهىاعها

 :هيكل رموز الحصنيف الحمويلي ●

  خاهاث٤ (فصل)وشازة/دائسة –

ت –  خاهخين مدًٍس

 خاهاث٣ كظم –

٩-العدد الاجمالي لرموز الحصنيف الحنظيمي   

 الحصنيف الوظيفي

ًخم جعبُم هُيل الخصيُف الىظُفي الحصاءاث مالُت الحيىمت وذلً لخصيُف هفلاث املىاشهت وفلا لىىع الىظُفت التي  ●

 . جلىم بها الحيىمت

 هيكل رموز الحصنيف الوظيفي

 خاهاث٣ كظم وظُفي –

 خاهت 1 زئِظُت مجمىعت وظُفُت –

 خاهت 1 مجمىعت وظُفُت فسعُت –

 خانات 5 -العدد الاجمالي لخانات الرمس الوظيفي 

 ثصنيف البرنامج

اث الحيىمت هما ٌظاهم في دعم املىاشهت املىجهت  ● ً جصيُف املىاشهت مً اهحُاش هفلاث املىاشهت مع طُاطاث وألٍى
ّ
ًمى

 . جبالىخائ

ب ● اث مً الخبٍى  . مً أجل جىظُم بسامج هفلاث املىاشهت( الخلظُم ملجمىعاث)ًّصود جصيُف البرهامج بثالثت مظخٍى

 

 هيكل رمس ثصنيف البرنامج

  خاهاث٤ بسهامج –



 خاهخين بسهامج فسعي –

 خاهاث٣ مشسوع -وشاط  –

 خانات٩-الاجمالي لخانات رمس ثصنيف البرنامجالعدد 

 

 الحصنيف الجغرافي

ًحدد الخصيُف الجغسافي املىكع طىاء وان اكلُم أو محافظت أو لىاء، وذلً لبُان أًً جم صسف وجحصُل الىفلاث  ●

 . والاًساداث

 هيكل رمس الحصنيف الجغرافي

 خاهت واحدة اكلُم –

 خاهت واحدة محافظت –

  خاهخين لىاء –

ت –  خاهخين كٍس

  

 خانات 6 -العدد الاجمالي لخانات رمس الحصنيف الجغرافي 

 ثصنيف حسابات دفتر ألاسحاذ العام

والاًساداث وفلا لىىع الىفلاث املصسوفت أو الاًساداث ًخم في حظاباث دفتر ألاطخاذ العام جصيُف معامالث الىفلاث  ●

 .املظخلمت

والالتزاماث ( الحظاباث البىىُت وأصٌى أخسي )هما ًخم اطخخدام هرا الخصيُف في بىىد امليزاهُت العمىمُت واألصٌى  ●

 . وزأض املاٌ( حظاب ألاماهاث والتزاماث أخسي )

 

 هيكل رمس ثصنيف حسابات ألاسحاذ العام

 خاهت واحدة  بهىع الحظا –

 خاهت واحدة هىع البىد –



 خاهت واحدة مجمىعت البىد –

 خاهت واحدة بىد عام –

 خاهاث ٣ بىد –

 خاهاث٣ بىد فسعي –

 خانات  ٠١-العدد الاجمالي لخانات رمس ثصنيف حسابات ألاسحاذ العام

 

 :ة ثصنيف نوع املوازن

 .ًخم في جصيُف هىع املىاشهت جحدًد ما اذا واهذ جخعلم باملىاشهت او باالوامس املالُت او بالحىالاث او الىفلت الفعلُت  -

 ( خانة واحدة ) العدد ألاجمالي لخانات رمس ثصنيف نوع املوازنة 

 

 

 :مقطع الحوازن ثصنيف 

 .ًخم مً خالله جحدًد الجهت الفعلُت التي جم الاهفاق منها  -

 خانات  4العدد ألاجمالي لخانات رمس ثصنيف مقطع الحوازن 

 1ثصنيف اححياطي 

 جم وضع هرا الخصيُف فلغ لألطخعداد مظخلبال ألي اضافاث او ظلباث ًلصم اضافتها على خازظت الحظابذ -

 (خانات  6) 1العدد ألاجمالي لخانات رمس ثصنيف اححياطي 

 2ثصنيف اححياطي 

 ألطخعداد مظخلبال ألي اضافاث او ظلباث ًلصم اضافتها على خازظت الحظابذجم وضع هرا الخصيُف فلغ ل -

 (خانات  4) 2العدد ألاجمالي لخانات رمس ثصنيف اححياطي 


